
 

 

  

 

अर्थशास्त्राचा नोबेल पुरस्कार जाहीर 
०१. ब्रिब्रिशवंशीय अर्थतज्ज्ञ ऑब्रलव्हर हािथ आब्रि ब्रिनलँडचे बेंि हॉमस्ट्र ॉम यांना प्रब्रतषे्ठचा अर्थशास्त्रातील 

'नोबेल' पुरस्कार जाहीर करण्यात आला. हािथ आब्रि हॉमस्ट्र ाँग यांच्या अर्थशास्त्रातील कॉन्ट्र ॅक्ट 

ब्रर्अरीची दखल घेऊन हा पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे. 

०२. त्ांच्या संशोधनामुळे ब्रवमा पॉब्रलसी, अब्रतवररष्ठ पदांवरील व्यक्ीचें वेतन इतकेच नवे्ह, तर तुरंग 

व्यवस्र्ापन सुकर झाले आहे.  ब्रववाब्रदत ब्रहतसंबंध सोडब्रवण्यासाठी या करार ब्रसद्ांताचा उपयोग होऊ 

शकतो. तसेच ब्रदवाळखोरीशी संबंब्रधत घिनात्मक आब्रि राजकीय धोरिांचा पाया यांच्या संशोधनामुळे 

घातला गेला.  

 

०३. कराराचे स्वरूप, त्ाची व्याप्ती ब्रवशद करून त्ाचा आकृब्रतबंध समोर मांडण्याचे काम 'कॉिर ॅक् ि 

ब्रर्अरी' करते. कराराच्या ब्रवब्रवध पद्ती व आकृब्रतबंध का असतात हे उलगडून सांगिे हा या ब्रर्अरीचा 

उदे्दश आहे. कामाच्या स्वरूपानुसार वेतन, सावथजब्रनक के्षत्रातील कंपन्ांचे खासगीकरि अशा अनेक 

गोष्ीसंाठी या ब्रसद्ांताचा उपयोग होतो. सवथ व्यवस्रे्तील संतुलन कायम राखण्याचे काम या दोघांच्या 

ब्रसद्ांतामुळे झाले. 

 

०४. नोबेल पुरस्काराची सुरूवात १८९५ साली झाली पि अर्थशास्त्रातील पुरस्कार देण्याची सुरूवात 

१९६९ साली करण्यात आली. गतवर्षी हा पुरस्कार ब्रििनचे अर्थतज्ज्ञ अँगस ब्रडिॉन यांना प्रदान करण्यात 

आला होता.  

 

०५. आठ दशलक्ष स्वीब्रडश क्रोनर (९, ३६ हजार डॉलर ब्रकंवा ८, ३४ हजार युरो) व पदक असे 

पुरस्काराचे स्वरूप आहे. १० ब्रडसेंबर रोजी पुरस्कार प्रदान करण्यात येिार आहे. 
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'शकंुतला' रेल्वे कें द्र सरकारच्या ताब्यात 
०१. शंभरी पार केलेल्या व आजही ब्रििीश कंपनी 'क्लिक ब्रनक्सन'च्या ताब्यात असलेल्या यवतमाळ-

मूतीजापूर, मूतीजापूर-अचलपूर या 'शकंुतला' नावाने पररब्रचत नॅरोगेज रेल्वे मागाथसंबंधीचा ब्रिब्रिश 

कंपनीशी असलेला करार अखेर संपुष्ात येिार असून हा मागथ आता कें द्र सरकारच्या ताब्यात येऊा त्ाचे 

िॉडगेजमधे्य रूपांतर करण्याची प्रब्रक्रया सुरू झाली आहे. 

 

०२. देशात 'शकंुतला' नावाने ओळखल्या जािाऱ्या या ब्रवदभाथतच असलेल्या रेल्वे 

मागाांपैकी आवी-पुलगाव रेल्वे बंद झाले आहे. उवथररत २ नॅरोगेज रैल्वेमागाथचे िॉडगे्रजमधे्य रूपांतर 

करण्यास प्रयत्नानंतर कें द्र सरकारने मान्ता ब्रदली. 

 

०३. 'शकंुतला'चे िॉडगेजमधे्य रूपांतर होण्यासाठी एक याब्रचकासुध्दा संसदेच्या याब्रचका सब्रमतीसमोर 

दाखल झाली होती. आता यवतमाळ-मूतीजापूर आब्रि मूतीजापूर-अचलपूर हे दोन्ही नॅरोगेज मागथ 

िॉडगे्रजमधे्य बदलण्याच्या प्रस्तावाला मान्ता ब्रमळाली आहे.  

 

०४. १९१६ मधे्य क्लिक ब्रनक्सन या ब्रिब्रिश कंपनीने या तीन नॅरोगेज रेल्वे सुरू केल्या होत्ा. देश 

ब्रिब्रिशांच्या जोखडातून मुक् झाल्यावरही देशातील या तीन रेल्वे गाडया आजही याच कंपनीच्या ताब्यात 

आहेत.  

 

०५. यवतमाळ-मूतीजापूर हा ११७ ब्रक.मी लांबीचा आब्रि मूतीजापूर-अचलपूर हा १८८ ब्रक.मी लांबीचा 

रेल्वेमागथ ब्रिब्रिश कंपनीच्या ताब्यातून काढून कें द्र सरकारच्या ताब्यात येण्याची ही घिना दीघथ संघर्षाांचा 

पररिाम ठरिार आहे. या मागाथवर कोळशाच्या इंब्रजनवर चालिाऱ्या शंकुतला १९९४ नंतर ब्रडझेल 

इंब्रजनवर चालू लागल्या. 

 

 

 

ररलायन्स ब्रजयोचे जागब्रतक रेकॉडथ 
०१. दूरसंचार कंपनी ररलायन्स ब्रजयोने नवे रेकॉडथ केले असून, एकाच मब्रहन्ात या कंपनीने नवे एक 

कोिी साठ लाख ग्राहक जोडले आहेत.  एवढ्या गतीने ग्राहक जोडण्यात कंपनीने िेसबुक आब्रि 

व्हॉि्सअ ॅपलाही मागे िाकले आहे. 

 

०२. मुकेश अंबानी यांच्या नेतृत्वातील ररलायन्स ब्रजयोने ४-जी सेवेने ही नवी योजना ५ सपे्टबर रोजी सुरू 

केली.  ब्रजयोची सध्या वेलकम ऑिर सुरू असून, ती ३१ ब्रडसेंबरपयांत आहे. कंपनीने आगामी 

काळात दहा कोिी ग्राहकांचे लक्ष्य ठेवले आहे. 
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नेमबाज ब्रजतू रायला चॅक्लियन्स करंडक पुरस्कार 
०१. भारताचा अव्वल नेमबाज ब्रजतू रायची आंतरराष्र ीय नेमबाजी महासंघाच्या चॅक्लियन्स करंडक 

पुरस्कारासाठी ब्रनवड झाली. १० मीिर एअर ब्रपसू्तल प्रकारात ब्रजतूने सब्रबथयाच्या दामीर ब्रमकेकवर मात 

करत पुरस्कारावर नाव कोरले. पुरस्काराबरोबर ब्रजतूला ५००० युरो बक्षीस रकमेने गौरवण्यात येिार 

आहे. रायिल प्रकारात रब्रशयाच्या सजेय कामेनक्लस्कयची पुरस्कारासाठी ब्रनवड झाली. 

 

०२. चॅक्लियन्स करंडकासाठी ब्रवश्वचर्षक अंब्रतम िेरीच्या अखेर लढती आयोब्रजत करण्यात येतात. 

बोल्गाना, इिली येरे् आयोब्रजत लढतीत ब्रजतूने २९.६ गुिांसह सब्रबथयाच्या प्रब्रतस्पध्र्याला नमवले. 

ब्रवश्वचर्षकाच्या अंब्रतम िेरीसाठी पात्र ठरलेले सवथ स्पधथक चॅक्लियन्स करंडकाची लढत खेळू शकतात. 

 

०३. १० मीिर एअर रायिल आब्रि १० मीिर एअर ब्रपसू्तल यापैकी एकाची ब्रनवड त्ांना करायची असते. 

चाळिी तत्त्वावर स्पधाथ होते. चार ििक्ांनंतर सगळ्यात कमी गुिसंख्या असलेला नेमबाज बाहेर पडतो. 

अंब्रतम दोन नेमबाजांमधे्य स्पधाथ होते. त्ांचे गुि शून् होतात आब्रि तीन स्वतंत्र नेमद्वारे ब्रवजेत्ाची ब्रनवड 

होते. 

 

स्वयंचब्रलत इनु्सब्रलन ब्रनयंत्रि यंत्राला अमेररकेत मान्ता 
०१. अमेररकेत स्वयंचब्रलत इनु्सब्रलन ब्रनयंत्रि यंत्र तयार करण्यात आले असून, त्ाला कृब्रत्रम स्वादुब्रपंड 

असे नाव देण्यात आले आहे. त्ाच्या मदतीने रक्ातील शकथ रेचे ब्रनरीक्षि करून वेळीच इनु्सब्रलन शरीरात 

सोडता येते. या यंत्राला अमेररकेने मान्ता ब्रदली आहे.  

 

०२. मानवी स्वादुब्रपंड नैसब्रगथकरीत्ा इनु्सब्रलन पुरवण्याचे काम करीत असते. हा पुरवठा संर्गतीने होत 

असतो. मधुमेह असलेल्या रग्णात इनु्सब्रलन तयार करण्याची क्षमता कमी झालेली असते.  

 

०३. ब्रमनीमेड ६७० जी हायिीड ही बंब्रदस्त प्रिाली असून, त्ातून रक्शकथ रेवर लक्ष ठेवले जाते व 

इनु्सब्रलनचा डोस ब्रदला जातो. १४ वरे्ष व त्ापुढील वयोगिातील िाइप-१ मधुमेहाच्या रग्णांसाठी हे यंत्र 

अमेररकेच्या अन्न व और्षध प्रशासनाने मंजूर केले असून, िाइप-१ मधुमेहाच्या रग्णांना त्ामुळे ब्रदलासा 

ब्रमळिार आहे.  

 

०४. ब्रमनीमेड ६७० जी हायिीड हे कृब्रत्रम स्वादुब्रपंड असून, त्ात इनु्सब्रलनची योग्य पातळी राखली 

जाते. बाहेरून इनु्सब्रलन द्यावे लागत नाही. ग्लुकोजची पातळी मोजून आपोआप इनु्सब्रलन ब्रदले जाते. 

शरीराला संवेदक लावला जातो व त्ातून ग्लुकोज पातळी मोजली जाते. इनु्सब्रलनचा पंप शरीराला 

लावलेला असतो. इनु्सब्रलन कमी होताच त्ातून कॅरे्िरच्या मागाथने इनु्सब्रलन सोडले जाते.  

०५. िाइप-१ मधुमेहावर हे उपकरि उपयोगी असून, त्ात आहार व व्यायामाची जोड देिे आवश्यक 

असते. हे यंत्र १४ वरे्ष वयापासूनच्या पुढील लोकांना उपयुक् आहे. 

For More Updates Visit 

http://www.mpscacademy.com 

http://www.mpscacademy.com/


 

 

जवानांना सार् देिाऱ्या प्राण्यांनाही ब्रवशेर्ष पदके 

०१. सीमेवर सामान वाहून नेिे आब्रि गस्त घालण्यासारख्या महत्त्वाच्या कामांमधे्य जवानांबरोबर खांद्याला 

खांदा लाऊन चालिाऱ्या प्राण्यांनाही पब्रहल्यांदाच ब्रवशेर्ष पदके देऊन गौरब्रवण्यात येिार आहे.  

 

०२. भारत-चीन सीमेवर तैनात इंडो-ब्रतबेि सीमा पोब्रलस (आयिीबीपी) दलाने हा ब्रनिथय घेतला असून, 

त्ांच्यामािथ त 'ऍब्रनमल िर ान्सपोिथ' आब्रि 'के 9 (श् वान)' ही पदके ब्रदली जािार आहेत. यासाठी 

दलाने 'रं्डरबोल्ि' या घोड्याची आब्रि 'सोब्रिया' या मादी श् वानाची ब्रनवड केली आहे. आगामी 

५५व्या वाब्रर्षथक कायथक्रमादरम्यान या दोन्ही प्राण्यांना ब्रवशेर्ष पदकाने सन्माब्रनत केले जािार आहे.  

 

०३. देशातील नक्षलब्रवरोधी मोब्रहमांसाठी आब्रि पायी गस्त घालण्यासारख्या कठीि कामांसाठी 

पब्रहल्यांदा बेब्रल्जयम मालीनोइस जातीच्या कुत्र्ांचा दलात समावेश करण्याचे शे्रय आयिीबीपीकडे 

जाते. त्ाचवेळी या दलाकडे पारंपररक पद्तीने घोडी, खेचर आब्रि छोट्या घोड्यांची एक मजबूत 

प्रािी वाहतूक संस्र्ा आहे, जी ३४८८ ब्रकलोमीिर लांब चीन सीमेवर अब्रतशय उंच भागात पहारा 

देण्यासाठी जवानांना मदत करते.  

 

०४. यापूवी या प्राण्यांच्या उतृ्कष् कामासाठी दलप्रमुख ब्रकंवा अन् अब्रधकाऱ्यांना ब्रनयब्रमत प्रशक्लस्तपत्र 

देऊन सन्माब्रनत केले जात होते. मात्र, आता पब्रहल्यांदाच एखाद्या सुरक्षा दलाने यासंबंधी ब्रवशेर्ष पदक 

देण्याचा आदेश काढला असल्याची माब्रहती एका अब्रधकाऱ्याने ब्रदली.  
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